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АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Заштита од пожара 

Назив предмета: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Наставник/наставници: мр Биљана Николић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

– 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је стицање знања, вештина и способности неопходних за решавање сложене 

проблематике управљања заштитом животне средине и могућим ризицима у њој. Студенти усвајају 

знања о начинима угрожавања животне средине и политикама заштите, као и могућностима решавања 

проблема заштите у основним елементима животне средине (ваздуху, води, земљишту и биосфери), као и 

методологијом управљања еколошким ризицима. 

Исход предмета  

Разумевање политика заштите, као и овладавање механизмима утицаја на животну средину и њену 

заштиту, начинима управљања системом заштите животне средине и интегралним принципима заштите 

на различитим хијерархијским нивоима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовна одређења, историјат и дефинисање проблема и предмета изучавања. Глобализација проблема 

заштите животне средине (пораст становништва на Земљи, неравномерна расподела природних 

богатстава, глобалне климатске промене). Деградациони процеси у животној средини, енергија и 

минерални ресурси. Нарушавање и уништавање природних екосистема, будућност природних ресурса. 

Штетно дејство загађујућих материја на живи свет, здравље и животну средину. Појам, узроци, врсте и 

величина загађења ваздуха, воде и земљишта. Заштита од буке и вибрација, опасног отпада, јонизујућег и 

других врста зрачења. Интегрална превенција и контрола загађивања у привредним активностима. Место 

и улога мониторинга у заштити животне средине. Оквир за управљање ризицима у животној средини у 

циљу остварења одрживог развоја. Методологија управљања ризицима. Циљеви ефективног управљања 

ризиком, планирање мера отклањања последица, мапа ризика. Процена капацитета управљања ризиком 

на локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу. 

Практична настава 

Предавање, предметни пројекат, презентација, консултације, израда мапа ризика и студија случаја. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије са студентима, израда и јавна одбрана семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава – усмени испит 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   

 


